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Cím: Józsefvárosi versmondó és esszéíró pályázat a magyar kultúra ápolása céljából
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Előterjesztő: Pintér Attila képviselő
A Képviselő-testület ülésének időpontja: 2011. január 19.
A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.
Az előterjesztés nem munkaterv szerinti.
Az  előterjesztés  készítője:  Szabóné  Fónagy  Erzsébet  ügyosztályvezető,  Bodor  Gergely 
Humánszolgáltatási Ügyosztály
Az előterjesztés leírója: Bodor Gergely Kulturális Csoport
Melléklet: 3

                                                     Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat versmondó és esszéíró pályázatot hirdessen a 
kerületi  fenntartású  iskolák  felső  tagozatos  tanulói  részére  a  magyar  kultúra  értékeinek 
ápolása céljából. A pályázat témája Wass Albert élete és versei.

Wass Albertet (1908. január 8.-1998. február 17.) Magyarországon csak halála után fedezték 
fel, mint az erdélyi magyar irodalom jelentős alakját. Egyik leghíresebb könyve a Kard és 
kasza,  amelyben  több  generáción  keresztül  tekinti  át  a  magyar  történelmet,  saját  ősi 
nemzetségének  sorsán  keresztül  szűrve,  1050-től  egészen  a  jelenkorig.  Wass  1944-től 
Németországban,  majd  1952-től  haláláig  az  Amerikai  Egyesült  Államokban  élt.  Nicolae 
Ceauşescu elnökségének éveiben, Romániában könyveit betiltották. 1985 őszén Wass Albert 
értesítést  kapott  az Interpoltól,  hogy Nicolae Ceauşescu szekuritate  ügynököket  küldött  át 
Amerikába,  mint  diplomatákat  a  washingtoni  követség  és  a  clevelandi  konzulátus  mellé. 
„Ezeknek egyik  feladata  az,  hogy engem eltegyenek láb alól"  – írta  Wass Albert.  Műveit 
Magyarországon a rendszerváltás óta jelentetik meg, korábban itt is szinte ismeretlen volt.

A  Józsefvárosi  Önkormányzat  fenntartásában  működő  általános  iskolák  rendezzenek 
versmondó  versenyt  2011.  február  10-ig  Wass  Albert  verseiből  és  hirdessenek  esszéíró 
pályázatot Wass Albert életéről 2011. május 31-ig. Wass Albert halálának évfordulója 2011. 
február 17-én lesz, ezért javaslom, hogy az évforduló kapcsán a Józsefvárosi Önkormányzat 
szervezzen emlékműsort, melynek keretében az iskolai versenyek első helyezettjei ajándékot 
és emléklapot vehessenek át, illetve a versmondó verseny győztesei adják elő a verseket. A 
nyertes esszékből pedig a kerületi újságban szemelvények jelenjenek meg. Az egyórás „Wass 
Albert  emlékműsorban”  Takaró  Mihály,  Gados  Béla  és  Gabos  Katalin  (Medve  Bt.) 
emlékeznek az íróra, és adnak elő részleteket műveiből.

A  megemlékezés  és  nyertesek  jutalmazásának  összköltsége  bruttó  200.000  Ft,  melynek 
részletezését és a programtervet az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

A  Wass  Albert  életművét  kiadó  Kráter  Kiadó  felajánlotta  könyveit  fél  áron,  hogy  a 
meghirdetett versenyek nyertesei részére jutalomkönyvként Wass Albert műveit adhassuk.

A  határidő  rövidsége  miatt  a  Józsefvárosi  Önkormányzat  Közbeszerzési  és  Beszerzési 
Szabályzatáról  szóló  440/2010.  (XI.03)  számú  képviselő-testületi  határozat  IX.  részében 
foglaltak szerint rendkívüli sürgősség esete áll fenn.



Az  emlékműsorhoz  kapcsolódó  megbízási  szerződések  az  előterjesztés  2.  és  3.  számú 
mellékleteként olvashatók. 

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. versmondó és esszéíró pályázatot hirdet minden kerületi fenntartású általános iskolában, 
Wass Albert élete és versei témában.

2. elfogadja a határozat 1. mellékletet képező programtervet és a program költségvetését.

3. felkéri a polgármestert, hogy a 2011. február 16-i Wass Albert emlékműsorhoz kapcsolódó 
és a határozat mellékletét képező megbízási szerződések aláírására.

4. a határozatban foglaltak fedezete - bruttó 200.000 Ft - az átmeneti gazdálkodásról szóló 
52/2010.  (XII.20.)  önkormányzati  rendelete  1§  (2)  bekezdés  szerint  a  11202-es  címen 
biztosított,  melyből  finanszírozásra  kerül  a  határozat  1.  számú  mellékletében  szereplő 
kiadások.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. február 16.

Budapest, 2011. január 4.

Pintér Attila
képviselő

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
                

            

                                                                                      
Dr.  Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző



Bizottsági előterjesztés és határozati javaslat a 
Humánszolgáltatási Bizottság
részére

Tárgy: Józsefvárosi versmondó és esszéíró pályázat a magyar kultúra ápolása céljából

Előterjesztő:            Pintér Attila képviselő

 (írásbeli előterjesztés) 

Határozati javaslat

A Humánszolgáltatási Bizottság a Józsefvárosi versmondó és esszéíró pályázat a magyar 
kultúra  ápolása  céljából  című  képviselő-testületi  előterjesztést  megtárgyalta,  valamint 
javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. január 19. 

Budapest, 2011. január 4.

          
                                                                                                  Pintér Attila
                                                                                                    képviselő

KÉSZÍTETTE:   SZABÓMÉ FÓNAGY ERZSÉBET HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI ÜGYOSZTÁLY(SZERVEZETI EGYSÉG)
                         BOLLÁNÉ FARKAS MARIANNA OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS IRODA

LEÍRTA: BODOR GERGELY CSOPORTVEZETŐ (NÉV, BEOSZTÁS)
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 
JOGI KONTROLL:

ELLENŐRIZTE:    JÓVÁHAGYTA:

DR. MÉSZÁR ERIKA ZENTAI OSZKÁR
A JEGYZŐT HELYETTESÍTŐ ALJEGYZŐ                           A HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE



Bizottsági előterjesztés és határozati javaslat a 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
részére

Tárgy: Józsefvárosi versmondó és esszéíró pályázat a magyar kultúra ápolása céljából

Előterjesztő:                      Pintér Attila képviselő

 (írásbeli előterjesztés) 

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a Józsefvárosi versmondó és esszéíró pályázat 
a  magyar  kultúra  ápolása  céljából  című  képviselő-testületi  előterjesztést  megtárgyalta, 
valamint javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. január 19.

Budapest, 2011. január 4.

                                                                                                       Pintér Attila
                                                                                                         képviselő

KÉSZÍTETTE: SZABÓMÉ FÓNAGY ERZSÉBET HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI ÜGYOSZTÁLY (SZERVEZETI EGYSÉG)
                         BOLLÁNÉ FARKAS MARIANNA OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS IRODA

LEÍRTA: BODOR GERGELY CSOPORTVEZETŐ (NÉV, BEOSZTÁS)
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 
JOGI KONTROLL:

ELLENŐRIZTE: JÓVÁHAGYTA:

DR. MÉSZÁR ERIKA SOÓS GYÖRGY
A JEGYZŐT HELYETTESÍTŐ ALJEGYZŐ               A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE



1. számú melléklet

Józsefvárosi versmondó és esszéíró pályázat a magyar kultúra ápolása 
céljából 2011.

Programterv

I. Intézményi versenyek

• Versmondó verseny 5-8. osztályosoknak Wass Albert verseiből 2011. február 10-ig (az 
iskolai versenyek 1. helyezettjei az emlékműsor keretében a Polgármesteri Hivatal 
300-as termében előadják a verseket, 8 fő)

• Esszéíró pályázat 7-8. osztályosoknak Wass Albert életéről 2011. május 31-ig (az 
iskolai verseny 1. helyezettjei írásaiból részletek jelennek meg a kerületi újságban)

• A rendezvényen résztvevőket és a nyerteseket könyvjutalommal és emléklappal 
díjazzuk

II. Emlékműsor 2011. február 16. 

• 14.30 Köszöntő beszéd

• 14.45 Versmondó verseny nyerteseinek előadása (8fő)

• 15.15 Ajándékok, emléklapok átadása

• 15.30 „Wass Albert emlékműsor” (1 órás műsor) (Takaró Mihály, Gabos Katalin, 
Gados Béla színművészek közreműködésével) 

Költségvetés

Wass Albert est 1 órás műsor: bruttó 150.000 Ft

Narrátor: bruttó 13.000 Ft + járulékai

Könyvjutalmak: bruttó 35.000 Ft

Összesen: bruttó 200.000 Ft



2. számú melléklet
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött:

BUDAPEST  FŐVÁROS  VIII.  KERÜLET  JÓZSEFVÁROSI  ÖNKORMÁNYZAT, 
(székhely:1082 Budapest, Baross u. 63-67), képviseli: Dr. Kocsis Máté polgármester 
megbízó, és

Név (születési név is): Bányai Dorottya szül:                    
Anyja neve:                      
Születési hely, év, hónap, nap:                           
Adóazonosító jele:                      
TAJ száma:                        
Számla szám:                                
Lakcím (irányító számmal):                                   
Magánnyugdíj pénztári azonosító:                      
Főállású munkahelye neve, címe (irányító számmal):                                          

(legalább heti 36 órában)
                                  

mint megbízott között.

A megbízó megbízza megbízottat  a Wass Albert tiszteletére szervezett emlékműsor konferálási 
feladatainak  az  ellátásával,  mely  feladat  nem  a  munkakörében  ellátandó  tevékenység.  A 
szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatnak is maradéktalanul eleget kell  
tennie.

A megbízás díja: bruttó 13.000.-Ft, azaz tizenháromezer Ft + járulékai

A megbízás időtartama: 2011. február 16. (csütörtök) 14.30 órától 17.00 óráig 
A megbízott tudomásul veszi, hogy jelen szerződéssel társadalombiztosítási jogviszony *jön létre/nem 
jön létre, a megbízott nyugdíjjárulék fizetésére *kötelezett/nem kötelezett.
*megfelelő szó aláhúzandó

Budapest, 2011. február 

…………………………….. ……………………………..
                                                                       Dr. Kocsis Máté
                           megbízott   megbízó

Fedezet: biztosított az átmeneti gazdálkodásról szóló 52/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelete 1§ 
(2) bekezdés szerint a 11202-es címen

……………………………………………..
Pénzügyi Ügyosztály

Ellenjegyzem:

Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző



3. számú melléklet
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Amely  létrejött  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat (székhely:  1082 
Budapest, Baross u. 63-67., képviseli: Dr. Kocsis Máté polgármester), mint Megbízó (a továbbiakban: 
Megbízó) és a
Medve Bt. (székhely: 2094 Nagykovácsi, Radnóti Miklós utca 19., cégjegyzékszám:  13-06-045343, 
képviseli: Gados Béla, adószám: 20209603-3-13 bankszámlaszáma:                                              ) mint  
megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya:

Megbízó a Megbízottal szerződést köt abból a célból, hogy Megbízott a Józsefvárosi Önkormányzat 
által szervezett Wass Albert emlékműsort összeállítja és előadja.

2. A Wass Albert emlékműsor: 
2.1. ideje és helyszíne: 2011. február 16. 15.30, Józsefvárosi Önkormányzat  Polgármesteri 
Hivatal, 300-as díszterem

2.2.  megbízási  díj  összege 120.000  Ft  +  áfa,  azaz  egyszázhúszezer  Forint  +  áfa,  bruttó 
150.000,- Ft, azaz egyszázötvenezer Ft, amelynek fedezete az átmeneti gazdálkodásról szóló 
52/2010.  (XII.20.)  önkormányzati  rendelete  1§  (2)  bekezdés  szerint  a  11202-es  címen 
biztosított

3. A szerződő felek jogai és kötelezettségei:
A Megbízott a megbízást elfogadja. Kötelezettséget vállal arra, hogy megbízotti teendőit a hatályos  
jogszabályi rendelkezések között a Megbízó érdekeinek figyelembe vételével látja el.
A Megbízó vállalja, hogy a megbízás teljesítése után a megbízási díjat a számla benyújtását követően 
15 napon belül átutalja a Megbízott fenti számlájára. A szakmai teljesítés igazolására Szabóné Fónagy 
Erzsébet, a Humánszolgáltatási Ügyosztály vezetője jogosult.
A  Megbízott  kijelenti,  hogy  a  jelen  szerződésben  vállalt  kötelezettség  teljesítésében  jogszabályi  
rendelkezés nem akadályozza.

4. Egyéb rendelkezések
A  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Polgári  Törvénykönyv  és  az  egyéb  vonatkozó 
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
A felek a hat megegyező példányban készült szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben 
egyezőt aláírják.
Budapest, 2011. február 

                                    Dr. Kocsis Máté                                                        Gados Béla
                                     polgármester                                                     Medve Bt. Képviselője

Ellenjegyezte:

Dr. Mészár Erika 
a jegyzőt helyettesítő aljegyző


	Ellenjegyzés: Dr. Mészár Erika
		a jegyzőt helyettesítő aljegyző

